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V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.
Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐTTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số
06/CT-TTg ngày 31/01/2020; Công văn số 364/BYT-DP ngày 29/01/2020;
Công văn số 369/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế; Công văn số 2526CV/TU ngày 30/01/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Công văn số 459/UBNDKGVX ngày 29/01/2020, số 471/UBND-KGVX ngày 31/01/2020 của UBND
tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (dịch bệnh) ...; Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; công
chức, viên chức, người lao động, đại diện các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công
tác lưu ý những nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo nêu trên và khuyến cáo của các cơ
quan chuyên môn, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh; kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin
không đúng, sai sự thật, lợi dụng tình hình dịch bệnh gây mất an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động bảo vệ
sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng:
- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho,
khó thở ); khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
- Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà
phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây; súc miệng bằng nước súc
miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh;
- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi; tốt nhất bằng khăn vải hoặc
khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.
Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Trong trường hợp đi đến các nơi tập
trung đông người cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như: sử dụng khẩu
trang, rửa tay với xà phòng …
- Tránh (hoặc không) mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc
hoang dã. Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khoẻ bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh
hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.
- Tăng cường thông khí khu vực làm việc, phòng họp bằng cách mở các cửa
ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hoà. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm
cửa ra vào và bề mặt các đồ vật phòng làm việc, phòng họp bằng các chất tẩy rửa
thông thường, như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

- Cán bộ, công chức, người lao động, khách đến liên hệ công tác nếu có dấu
hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, không nên tập trung nơi đông
người, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp
thời. Gọi điện cho cơ sở y tế (đường dây nóng, ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc
Sở Y tế: SĐT 0903.565797; ông Nguyễn Văn Văn – Phó Giám đốc Sở Y tế:
0914.127432; ông Phạm Ngọc Ẩn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng
Nam: 0913.449373; ông Trần Văn Kiệm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật Quảng Nam: 0913.693131) trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và
lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
3. Bộ phận hành chính Văn phòng trang bị nước rửa tay khô diệt khuẩn;
bộ phận Bảo vệ hướng dẫn khách đến liên hệ công tác sử dụng đúng cách;
thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh phòng làm việc, phòng họp, tay nắm cửa và
bề mặt các đồ vật phòng làm việc, phòng họp. Các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với
nhiều người: Bộ phận Văn thư, một cửa Văn phòng, Văn thư các đơn vị thuộc
Sở sử dụng khẩu trang y tế và hướng dẫn khách đến liện công tác thực hiện tốt
các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đề nghị các phòng, ban, đơn vị; công chức, viên chức, người lao động
thuộc Sở; đại diện các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và chỉ đạo của Trung
ương, hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phù hợp với
điều kiện cụ thể./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và Các PGĐ Sở;
- CC,VC, NLĐ Sở;
- Lưu: VT, VP..
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